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koa, bai eta irailaren 21eko 268/1993 Dekretua ere, au-
rrekoa aldatu zuena.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Dekretu hau Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarri-
ko da indarrean.

Bigarrena.– Dekretu honen aurka administrazioa-
rekiko auzi-errekurtsoa jartzeko aukera izango dute in-
teresatuek, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren Adminis-
trazioarekiko Auzietako Salan, hala agintzen baitute ad-
ministrazioarekiko auzi-errekurtsoaren jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
10.1.b) eta 46.1 artikuluek.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko martxoaren 18an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

y el Decreto 268/1993, de 21 de septiembre, de modi-
ficación del anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del País Vasco.

Segunda.– Contra el presente Decreto las personas
interesadas podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.b) y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2008.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1842

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 35/2008,
de 4 de marzo, por el que se regula la admisión de
alumnado en los Centros Públicos y Privados con-
certados de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado
Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co.

El artículo 24.2.a) del Decreto 155/1993, de 1 de
junio, por el que se regula el Boletín Oficial del País
Vasco, establece que los meros errores u omisiones ma-
teriales que se infieran claramente del contexto y no
constituya modificación o alteración del sentido de las
disposiciones, actos o anuncios, pero cuya rectificación
se estime conveniente a fin de evitar posibles confusio-
nes, se salvarán por los órganos que hayan ordenado su
inserción, instando la reproducción en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco del texto o la parte necesaria del mis-
mo con las debidas correcciones.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del De-
creto 35/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la
admisión de alumnado en los Centros Públicos y Pri-
vados concertados de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional de Grado Medio y de Grado
Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE 
ETA IKERKETA SAILA

1842

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
35/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkun-
tza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta erdi-maila-
ko eta goi-mailako Lanbide Heziketako herri-ikas-
tetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak
onartzeko prozedura arautzen duena.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuaren 24.2.a) ar-
tikuluan xedatzen denez, testuingurutik erraz argitzen
diren hutsak eta omisioak eta, ondorioz, xedapen, egin-
tza edo iragarkien esanahia aldatzen ez dutenak, argi-
taratzeko agindua eman duen organoak konponduko di-
tu, nahasbiderik ez sortzeko komeni denean. Horreta-
rako, testu osoa edo kasuan kasuko testu-zatia zuzen-
duta argitaratuko du, Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian.

2008ko martxoaren 6ko Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian (47. zenbakia) argitaratu zen Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Haur Hezkuntza, Lehen
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta erdi-
mailako eta goi-mailako Lanbide Heziketako herri-ikas-
tetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak
onartzeko prozedura arautzen duen martxoaren 4ko
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publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 47,
de 6 de marzo de 2008, se procede a las siguientes co-
rrecciones:

En el anexo del Decreto, página 5059, en el aparta-
do D, versión en euskera, donde dice:

«Beste irizpide batzuk (kontzeptu hauek ez dira me-
tagarriak».

Debe decir:

«Beste irizpide batzuk (kontzeptu hauek metaga-
rriak dira)».

En el anexo del Decreto, página 5059, en el aparta-
do D, párrafo quinto, versión en euskera, donde dice:

«Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza
Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpideak
(aurrez adierazitakoak ere izan daitezke), irizpide pu-
bliko, objektibo eta ez-diskriminatzaileei jarraiki eza-
rriak (ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iri-
tzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal
edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzaile-
rik onartu) (Irizpide argitaratu egin behar dira eta hez-
kuntzako lurralde-ordezkariari jakinarazi behar zaizkio,
eskaerak aukerzteko epea hasi baino lehen)».

Debe decir:

«Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza
Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpideak
(aurrez adierazitakoak ere izan daitezke), irizpide pu-
bliko, objektibo eta ez-diskriminatzaileei jarraiki eza-
rriak; ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iri-
tzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal
edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzaile-
rik onartu: 2 puntu arte (Irizpide argitaratu egin behar
dira eta hezkuntzako lurralde-ordezkariari jakinarazi
behar zaizkio, eskaerak aukerzteko epea hasi baino le-
hen)».
35/2008 Dekretuan modu horretako hutsak antzeman
direnez, zuzendu egiten dira:

Dekretuaren eranskinean, 5059 orrialdean, D idatz-
zatian, euskarazko testuan, honakoa dio:

«Beste irizpide batzuk (kontzeptu hauek ez dira me-
tagarriak».

Honako hau esan behar du:

«Beste irizpide batzuk (kontzeptu hauek metaga-
rriak dira)».

Dekretuaren eranskinean, 5059 orrialdean, D idatz-
zatian, euskarazko testuan, honakoa dio:

«Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza
Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpideak
(aurrez adierazitakoak ere izan daitezke), irizpide pu-
bliko, objektibo eta ez-diskriminatzaileei jarraiki eza-
rriak (ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iri-
tzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal
edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzaile-
rik onartu) (Irizpideak argitaratu egin behar dira eta
hezkuntzako lurralde-ordezkariari jakinarazi behar
zaizkio, eskaerak aurkezteko epea hasi baino lehen)».

Honako hau esan behar du:

«Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza
Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpideak
(aurrez adierazitakoak ere izan daitezke), irizpide pu-
bliko, objektibo eta ez-diskriminatzaileei jarraiki eza-
rriak (ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iri-
tzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal
edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzaile-
rik onartu): 2 puntu arte (irizpideak argitaratu egin be-
har dira eta hezkuntzako lurralde-ordezkariari jakina-
razi behar zaizkio, eskaerak aurkezteko epea hasi baino
lehen)».




